
É tempo de 
retornar:

opções e ações 



O mundo mudou e seguirá mudando 

• Guerra
• Revolução
• Pandemia

Os 3 fatos que 
aceleram a 

história:



• Inesperadamente ficamos virtuais

• A pandemia chegou como um turbilhão em nossas vidas 

• Antes da pandemia muitos não sabiam o que era trabalhar 
em home office

• Haviam debates sobre o trabalho a distância

• Raras eram as reuniões virtuais

• Aceleramos processos que já estavam em curso

• Fomos FORÇADOS a trabalhar remotamente – mudança 
radical de cenário



O QUE PERCEBEMOS? 

• Ansiedade gerada pela busca de respostas (uma luz no fim do 
túnel)

• Medo de se contaminar e de contaminar familiares

• Necessidade de transitar em campo desconhecido

• Mudança na forma de convívio nos lares

• Perda da sociabilidade



• Melhor qualidade de vida

• Conforto de trabalhar em casa sem se locomover no trânsito

• Economia de recursos utilizados para essa locomoção

• Maior produtividade

• Mudança cultural nas pessoas – dentre eles a questão dos servidores 
não se sentirem “folgados” por estarem em trabalho remoto

• Momento de ressignificado

• Momento de empatia

O QUE PERCEBEMOS? 



Mudança Irreversível

Com a pandemia temos uma  nova 
realidade

Ela maximizou as transformações



Depois de um período de reclusão há uma 
grande explosão de vida

Tendência de grande alegria, felicidade, de 
sair e de se socializar

Retorno com cautela

É HORA DE INICIAR O RETORNO 



OS DESAFIOS DOS GESTORES DE PESSOAS 

1) Preocupação com a saúde e qualidade de vida

Durante a pandemia os cuidados com a saúde dos 
servidores estavam entre as principais preocupações

Isso deve continuar. É importante que as pessoas 
mantenham uma rotina saudável

Mais do que incentivar certos hábitos e apoiar os 
servidores, pois os reflexos do pós pandemia na saúde 
mental não desaparecem

Empatia

Capital humano – essência para o sucesso nas instituições 



OS DESAFIOS DOS GESTORES DE PESSOAS 

2) Preocupação com a tecnologia – Transformação digital  

Os gestores devem sempre acompanhar como está a parte tecnológica –
investimento em tecnologia

O desenvolvimento tecnológico foi muito maior do que se esperava para 
este ano e para os próximos

Será um desafio – com a aceleração tecnológica muitos não vão 
acompanhar. Temos que investir na qualificação dessas pessoas. Teremos 
servidores excedentes

Habilidades essenciais necessárias para o desempenho do trabalho não 
são mais as mesmas – GAPS

Teremos que desenvolver novos talentos



OS DESAFIOS DOS GESTORES DE PESSOAS 

3) Inovação na comunicação

Canais de comunicação antes não utilizados devem ser utilizados. 

Montar grupos virtuais para um happy hour, para saber como todos 
estão.

O fato das pessoas estarem trabalhando de casa não devem 
prejudicar a fluidez da comunicação

Os órgãos devem estar próximos aos servidores.



OS DESAFIOS DOS GESTORES DE PESSOAS 

4) Gestão da força de trabalho – Clima organizacional – Mudanças nos processos de trabalho

• Aperfeiçoamento do gerenciamento da força de trabalho 
remoto/presencial

• Constante avaliação e monitoramento do Clima Organizacional

• Mudanças nos processos de trabalho



TENDÊNCIAS

• Flexibilização

• Teletrabalho híbrido (promover o contato pessoal, integração)

• Profissionais versáteis, empáticos, mais comunicativos, com visão sistêmica -
algumas das características que irão se sobressair

• Maior transparência nas relações (comunicação assertiva) – todos devem saber o 
que podem e não podem fazer – seus limites, responsabilidades, evitando 
desgastes de ambas as partes para melhor engajamento e melhores resultados.

• Gestores mais atentos e próximos de suas equipes

• Avaliação de desempenho mais humanizada e individualizada – se tornou mais 
estratégica para alinhamento das necessidades



• Tudo foi e está sendo um grande aprendizado 

• Descobrimos que temos potencial para sermos mais fortes

• Percebemos a necessidade e a importância do colega nas interações de trabalho 
interdependência – complementaridade

• Fomos encorajados a fazer coisas que não fazíamos antes, escutamos mais, lançamos 
um novo olhar para a família, identificamos o que realmente é relevante

• A capacidade de adaptação frente a todas as mudanças foi um aprendizado

• As mudanças nos mostraram que há muitas formas diferentes e alternativas de fazer 
e resolver as coisas. MUDAR PODE E É MUITO BOM!



OBRIGADA!!!


